
आजोबाांचा दगड
इटालियन िोककथा



बाबाांनी आजोबाांना वदृ्धाश्रमात दाखल करण्याचा ननर्णय
घेतला तो ददवस खूपच वाईट होता. तयाांच्या चार नातवांडाांना
आपल्या लाडक्या आजोबाांना अजजबात जाऊ द्यायचां
नव्हतां. सगळ्यात मोठी प्रायमा बाबाांना पटवण्यासाठी
शक्कल लढवू लागली.

‘आजोबाांचा दगड’ ही इटाललयन लोककथा वदृ्ध लोकाांना
ददल्या जार्ाऱ्या वागरु्कीबद्दल भाष्य करत.े तयाांच्या
प्रशनाांना वाचा फोडत.े लेखक जोएल स्ट्रँगीस याांना तयाांच्या
आजीने ही कथा साांगगतली. इटाललयन गचत्रकार रुथ गॅम्पर
याांची बोलकी गचत्रे इटलीतील ग्रामीर् जीवनाची सुरेख सफर
घडवूनआर्तात.

आजोबाांचा दगड

इटालियन िोककथा



खपू खपू वर्ाांपूवी दक्षिर् इटलीमध्ये एक कुटुांब राहायचां. आई,
बाबा आणर् चार मुलां. मुलगा माको, सवाणत मोठी प्रायमा, सवाणत
उांच अल्डोरा आणर् सवाणत धाकटी पॉला. एका छोट्याशा शतेात
तयाांचां घर होतां. घराच्या एका बाजूला ननळाशार समुद्र तर
दसुऱ्या बाजूला उांचच उांच डोंगर होते. तयाांची शतेजमीन खपूच
खडकाळ होती. तयामुळे आई-बाबाांनी ककतीही घाम गाळला तरी
तयातून फारसां काही उगवायचां नाही.



एके ददवशी बाबा तयाांच्या बाबाांना भेटायला गेले. नतथनू घरी परत
आल्यावर तयाांनी मुलाांना साांगगतलां, “आजोबा तयाांच्या घरी एकटेच
राहतात. पर् आता ते खपूच म्हातारे झाले आहेत. आपर् तयाांची
काळजी घ्यायला हवी. उद्याच तयाांना आपर् आपल्या घरी घेऊन
येऊयात.”

लाडके आजोबा घरी येर्ार हे ऐकून मुलाांना खपू आनांद झाला. आई
मात्र थोडी काळजीत पडली. ती म्हर्ाली, “मलाही आजोबाांबद्दल
तुमच्याइतकां च प्रेम आहे. पर् आपल्याला आपल्या सहा जर्ाांची पोटां
भरतानाच नाकी नऊ येतात. अशा पररजस्ट्थतीत आपर् आजोबाांचा
साांभाळ कसा करर्ार आहोत?”

पर् बाबा आपल्या ननर्णयावर ठाम होते. “तयाांनी लहानपर्ी माझी खपू
काळजी घेतली. आता म्हातारपर्ात मला तयाांची काळजी घेतलीच
पदहज.े” ते म्हर्ाले.



दसुऱ्या ददवशी सकाळी बाबा, माको, प्रायमा, अल्डोरा आणर् पॉला डोंगर
उतरून आजोबाांना आर्ण्यासाठी गेले. घरी परत येताना बाबाांनी
आजोबाांना पाठांगुळीला घेतलां. तयाांच्या मागोमाग आजोबाांचा बबछाना
घेऊन प्रायमा आणर् अल्डोरा येत होतया. तयाांच्यासोबतआजोबाांची

खचुी हातात घेऊन माकोही होता. राांगेमध्ये सवाणत शवेटी पॉला होती.
हातात घट्ट पकडलेली आजोबाांची उशी साांभाळत ती आपल्या
गचमुकल्या पावलाांनी लाांब ढाांगा टाकत होती.



तया रात्री आईने होतां नव्हतां ते सगळां सामान गोळा करून जेवर्
बनवलां. पावाची एक लादी, पाच अांडी आणर् घागरभर दधु इतकां च
समान घरात होतां. रात्री जेवताना आजोबाांनी तयाांच्या सागरी
सफरीांच्या साहसी गोष्टी साांगगतल्या. तयानांतर तयाांनी गचत्र-
ववगचत्र मार्सां आणर् सुांदर राजवाडे असर्ाऱ्या एका अनोळखी
देशाचीही गोष्ट साांगगतली. गोष्ट सांपायच्या आतच प्रायमाने
ठरवून टाकलां की मोठां झाल्यावर आपर् खलाशी व्हायचां आणर्
सात समुद्र पार करायचे. पॉलाचांही ठरलां होतां. ती मोठां होऊन
राजकन्या बनर्ार होती आणर् अललशान राजवाड्यात राहर्ार
होती.



दसुऱ्या ददवशी बाबा शतेात गेल्यावर मुलां आजोबाांना एका जुनाट
पडक्या मांददरात घेऊन गेली. आजोबाांनी मग या मांददराचीच गोष्ट
मुलाांना साांगगतली. समुद्री मागाणने आलेल्या हल्लेखोराांपासून
मांददराचां रिर् करण्यासाठी झालेल्या लढाईबद्दल तयाांनी साांगगतलां.
माकोला आता खतरनाक हल्लेखोर बनावसां वाटलां. अल्डोराला
आपर् मांददराचां रिर् करर्ारा शूर लशपाई झाल्याची स्ट्वप्न पडू
लागली.

आजोबाांसोबत गप्पागोष्टी करत मुलाांचा ददवस मजते गेला. आई
मात्र थोडी नाराज होती. बाबा शतेातून परत आल्यावर ती तयाांना
म्हर्ाली, “आज ददवसभरात मुलाांनी काही एक काम केलां नाही.
आजोबाांच्या गोष्टी ऐकण्यातच अख्खा ददवस घालवला. कोर्ी अांडी
गोळा करायला गेलां नाही. गाईचां दधुही कोर्ी काढलां नाही.”



“मी लहान असताना बाबा मला खपू गोष्टी साांगायचे. आता तयाांनी
आपल्या नातवांडाांनाही गोष्टी साांगगतल्याच पादहजेत. आज मी अांडी
आर्ायला जातो. तयाच्यानांतर गाईचां दधु काढतो.” बाबा म्हर्ाले.

थोड्या ददवसाांनी परत आईने कुरकुर केली. “घरातलां सरपर् सांपायला
आलांय. आजोबाांना रोज रात्री शकेोटी लागतेच. मग ते स्ट्वतः का लाकडां
घेऊन येत नाहीत?”

“बाबा खपू म्हातारे आहेत गां. आता तयाांच्यात लाकडां फोडण्याइतकी
ताकद रादहलेली नाही. मी लहान असताना मला थांडी वाजायला लागली
की ते शकेोटी पेटवायचे. माझ्या अांगात उब यावी म्हरू्न स्ट्वतः थांडीत
लाकडां फोडायच.े” बाबा म्हर्ाले. “मी लगेच बाहेर जातो आणर् लाकडां
फोडतो.”



अखेर एका सांध्याकाळी आईने बाबाांना साांगून टाकलां. “दहवाळा अगदी
तोंडावर आला आहे. आपल्याकडे पुरेसां अन्न नाही. चलुीसाठी पुरेशी
लाकडांही नाहीत. अशा पररजस्ट्थतीत आजोबा आपल्यासोबत रादहले तर
आपल्या सगळ्याांची उपासमार होईल. तुम्ही काही तयाांच्या घरात
आयुष्यभर रादहला नाहीत. मग तयाांनी आपल्या घरी कायमचां राहावां हा

अट्टाहास कशाला? तुम्ही आता तयाांना डोंगरापलीकडच्या गावातील वदृ्धाश्रमात
पोचवून ददलां पादहज.े”

तया रात्री बाबाांना िर्भरही झोप लागली नाही. ते आपल्या कुटुांबाबद्दल ववचार
करत होते. तयाचां सगळ्याांवरच अनतशय प्रेम होतां. तयाांना जशी आजोबाांची
काळजी वाटत होती तशीच बायको आणर् मुलाांचीही काळजी वाटत होती.



दसुऱ्या ददवशी पहाटेच बाबाांनी सगळ्याांना आपला ननर्णय साांगगतला. आजोबा
वदृ्धाश्रमात जार्ार हे ऐकून मुली आजोबाांना बबलगल्या. आजोबाांनी मात्र
नुसतीच मान डोलावली. माकोने आईकडे पादहलां तेव्हा नतचहेी डोळे पाण्याने
भरूनआले होते.

बाबाांनी आजोबाांना पाठांगुळीला घेतलां आणर् ते डोंगरापलीकडील गावाकडे
जार्ारी वाट चालू लागले. तयाांच्या मागोमाग आजोबाांचा बबछाना घेऊन
प्रायमा आणर् अल्डोरा येत होतया. तयाांच्यासोबत आजोबाांची खचुी हातात
घेऊन माकोही होता. सवाणत शवेटी आजोबाांची उशी घेऊन पॉला होती.आपल्या
गचमुकल्या पायाांनी ती हळूहळू पावलां टाकत होती.



वाटेत तयाांना एक ऑललव्हचा विृ ददसला. उजाड डोंगरमा्यावर
एकटाच उभा असलेला हा विृ तयाांच्या आजोबाांपेिाही पुष्कळ
म्हातारा होता.आता प्रतयेकजर्आजोबाांना वचन देऊ लागला.

“मी तुम्हाला दर रवववारी भेटायला येईन.” बाबा म्हर्ाले.
“तुमचा वाढददवस मी कधीच ववसरर्ार नाही.” माको म्हर्ाला.
“आम्ही तुम्हाला दर आठवड्याला पत्र ललहू.” प्रायमा आणर् अल्डोरा म्हर्ाल्या.
“मी तुम्हाला णिसमसला भरपूर चॉकलेटां पाठवेन.” मागून पॉला ओरडली.



थोड्याच वेळात तयाांनी तया ऑललव्ह विृाला मागे टाकलां.
“ऐका ना, आजोबाांना आपर् नाही जाऊ ददलां पादहजे.” माको कुजबुजला.
“प्रायमा, तू सवाणत मोठी आहेस. काहीतरी शक्कल लढव ना.” अल्डोरा
म्हर्ाली.

“काय कुजबुज चालली आहे रे?” बाबाांनी ववचारलां.
“काही नाही.” बाकीच्याांना गप्प करत माको मोठ्याने म्हर्ाला. “अल्डोरा खपू
दमलीये. नतला खपू तहान पर् लागलीये.”
“डोंगर मा्यावर एक भलामोठा दगड आहे. तयाच्या चारही बाजूांनी झाडाांची दाट
सावली आहे.आपर् नतथे थाांबून थोडा वेळआराम करूया.” बाबा म्हर्ाले.



सवाणत आधी बाबा खडकापाशी पोचले. घनदाट झाडाांनी वेढलेला तो एक
सुांदर खडक होता. बाबाांनी आजोबाांना खडकावर बसवलां आणर् मग ते
जवळच्याच झऱ्यातून पार्ी घेऊनआले.
प्रायमा, अल्डोरा आणर् माकोने सोबत आर्लेला बबछाना आणर् खचुी
जलमनीवर ठेवली आणर् तेही खडकावर चढून बसले. प्रायमा एकदम

मधोमध बसली. नतच्या एका बाजूला अल्डोरा आणर् माको बसले होते तर दसुऱ्या
बाजूला बाबा आणर् आजोबा. पॉला अजून नतथपयांत पोचली नव्हती.आजोबाांची उशी
हातात घेऊन ती अजूनही डोंगराचा चढ चढत होती.
थोड्याच वेळात आजोबा वदृ्धाश्रमात असतील या कल्पनेने प्रायमाच्या काळजात
धस्ट्स झालां.आता काहीतरी करण्याची वेळआलीआहे हे नतला कळून चकुलां.



प्रायमाने मोठा शवास घेतला. “बाबा, हा खडक आम्हाला
दाखवल्याबद्दल धन्यवाद.” ती म्हर्ाली.
“तुला ही जागा आवडलेली ददसतीये.” बाबा हसून म्हर्ाले.
“हो. खपूच सुांदर आणर् आरामदायी जागा आहे ही. काय बरां नाव
ठेवूया आपर् ह्या खडकाचां? हां सुचलां...आजोबाांचा दगड! बाबा,
आम्ही जेव्हा तुम्हाला वदृ्धाश्रमात पोचवायला जाऊ तेव्हा वाटेत
ह्याच दगडापाशी थाांबून ववश्राांती घेऊ बरां का!
प्रायमाचां बोलर्ां ऐकून माकोने अल्डोराकडे बघून डोळे लमचकावले.
बाबाांनी मुलाांकडे बनघतलां. मग आजोबाांकडे आणर् मग खडकाकडहेी
बनघतलां.
बाबाांनी आजोबाांना पाठांगुळीला घेतलां आणर् ते तडक डोंगर उतरू
लागले.



“हुरेss आता आपर् घरी चाललो आहोत!” अल्डोरा आणर्
माको ओरडले आणर् ते टुर्कन उडी मारून खडकावरून
खाली उतरले.

पॉला नुकतीच कुठे खडकापाशी पोचली होती. हुरेss म्हर्त
तीही मागे वळलीआणर् घराची वाट चालू लागली.

“पर् आता तुमच्या आईला काय साांगायचां? कसां
साांभाळर्ार आहोत आपर् आजोबाांना?आपली पोटां आपर्
कशी भरर्ार?” मुलाांनी आजोबाांचा बबछाना आणर् खचुी
उचलली तसा बाबाांचा प्रशनाांचा भडीमार सुरु झाला.



“मी रोज गाईचां दधु काढत जाईन आणर् अल्डोरा अांडी गोळा
करेल.” प्रायमा म्हर्ाली “तुमच्यावरील कामाचा बोजा हलका
झाल्याने तुम्ही जास्ट्त वेळ शतेात घालवू शकाल आणर् जास्ट्त
धान्य वपकवू शकाल.”

“मी लाकडां फोडत जाईन” माको म्हर्ाला. “आपल्या चलुीसाठी
ती उपयोगी पडतील. तसांच मी ती शजेार-पाजाऱ्याांनाही ववकत
जाईन.”



मुलाांचां बोलर्ां ऐकून बाबाांना हायसां वाटलां.आजोबाांना खाांद्यावर घेऊन
ते आनांदाने पावलां टाकू लागले. तयाांच्या मागोमाग आजोबाांचा बबछाना
घेऊन प्रायमा आणर् अल्डोरा येत होतया. तयाांच्यासोबत आजोबाांची
खचुी हातात घेऊन माकोही होता.आणर् सवाणत पुढे होती पॉला!

हातात धरलेली आजोबाांची उशी साांभाळत ती आपल्या गचमुकल्या पायाांनी
तुरुतुरु पळत होती.
आजोबाांच्या चहेऱ्यावर तयाांच्या भरघोस दाढी लमशयाांमधनू सुांदर हास्ट्य
झळकत होतां.




